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الملخص
اس تھدف ھ ذا البح ث بص فة رئيس ية التع رف عل ى احتياج ات ط الب الص ف الث انى بكلي ة الزراع ة -
جامعة المنصورة من مھارات الحياة لمواجھة الحياة اليومية والعلمية والعملي ة  ،كم ا ت م اختي ار ش املة الدراس ة
من طالب الصف الثانى بكلية الزراعة – جامعة المنصورة وبلغ ع ددھا  ١٣٠طالب ا ً .وق د ت م جم ع بيان ات ھ ذه
الدراس ة باس تخدام أس لوب االس تبيان بالمقابل ة الشخص ية خ الل الفت رة م ن فبراي ر إل ي م ايو  .٢٠١١وق د ت م
استخدام التكرارات ،والنسب المئوية ،واألھمية النسبية كأدوات للتحليل اإلحصائي وعرض نتائج الدراسة.
وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج لعل أھمھا:
 -١بالنسبة للمفاھيم والمعارف المتصلة بمقدمة مھارات الحياة جاء ترتيبھا وفقا ً لمدى توفرھا لدى ط الب الس نة
الثانية لكلية الزراعة – جامعة المنصورة كالتالى :اتفاق االلتزام والتركيز واالطمئن ان  ،أھمي ة والھ دف م ن
مھ ارات الحي اة  ،مفھ وم مھ ارات الحي اة ومص ادر تعلمھ ا  ،الفج وة المھاري ة ودور المق رر ف ى تغطيتھ ا ،
مخرجات تعلم المھارات على البيئات المختلفة  ،التصنيفات المختلف ة لمھ ارات الحي اة  ،وأخي راً العالق ة ب ين
المعارف واالتجاھات والمھارات.
 -٢وبالنسبة لمفاھيم ومعارف مھارات التنمية الذاتية فجاء الترتيب وفقا ً لمدى توفرھ ا ل دى ط الب الس نة الثاني ة
لكلية الزراعة – جامعة المنصورة كالت الى :مفھ وم احت رام وقب ول ال ذات  ،مفھ وم ال تعلم ال ذاتى ومكونات ه ،
الشخصية والسمات المميزة لھا  ،مفاھيم اإلبداع واالختراع واالبتكار  ،مفھ ـوم ال ذكاء الوج دانى وطبيعت ه ،
وأخيراً أنواع المھارات اإلبداعية.
 -٣وبالنسبة لمفاھيم ومعارف المھارات الشخصية فكان الترتيب وفقا ً لمدى توفرھا لدى الطالب كالتالى :الوقت
وأھميت ه م ن منظ ور دين ى  ،أھمي ة الوق ت ومض يعاته والحف اظ علي ه  ،مفھ وم االتص ال ومع ارف العملي ة
االتصالية  ،أنماط المشكالت وخطوات حلھا  ،القواعد الشفھية لالستماع والحديث  ،إدارة الوق ت ومھاراتھ ا
الرئيسية.
 -٤كما جاء ترتيب المفاھيم والمعارف المتصلة بـمقدمة عن مھارات الحياة وفقا ً لمدى أھميتھا لدى الطالب
كاآلتى :اتفاق االلتزام والتركيز واالطمئنان  ،الفجـوة المھارية ودور المقرر فى تغطيتھا  ،أھمية والھدف
من مھارات الحياة  ،مفھـوم مھارات الحياة ومصادر تعلمھا  ،تصنيف )زھران  (٢٠١١ ،لمھارات الحياة
 ،العالقة بين المعارف واالتجاھات والمھارات.
 -٥وبالنسبة لترتيب مفاھيم ومعارف مھارات التنمية الذاتية وفقا ً لمدى أھميتھا لدى طالب السنة الثانية لكلية
الزراعة – جامعة المنصورة كاآلتى:مفھوم احترام وقبول الذات  ،الشخصية والسمات المميــزة لھا ،مفاھيم
اإلبداع واالختراع واالبتكار  ،مفھوم التعلم الذاتى ومكوناته  ،مفھوم الذكاء الوجدانى وطبيعته وأھميته ،
خصائص ذوى المھارات الذاتية العاليـة.
 -٦كما جاء ترتي ب المف اھيم والمع ارف المتص لة ب ـالمھارات الشخص ية وفق ا ً لم دى أھميتھ ا ل دى ط الب الس نة
الثاني ة لكلي ة الزراع ة – جامع ة المنص ورة ك اآلتى :القواع د الش فھية لالس تماع والح ديث  ،إدارة الوق ت
ومھاراتھ ا الرئيس ية  ،أنم اط المش كالت وخط وات حلھ ا  ،الوق ت وأھميت ه م ن منظ ور دي ى  ،أھمي ة الوق ت
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ومض يعاته والحف اظ علي ه  ،مفھ وم االتص ال ومع ارف العملي ة االتص الية  ،وأخي راً مفھ وم اتخ اذ الق رار
وأنواعه وأھم األخطاء.

المقدمة
يمثل الشباب فى أى أمة الفئة العمرية الواعدة التى تخطو بثقة نحو قيادة الحياة وبن اء المس تقبل لتل ك
األمة .وينطب ق ذل ك عل ى ط الب الجامع ات ب أكثر مم ا ينطب ق عل ى أى مجموع ات أخ رى م ن الش باب  ،حي ث
ينضوون فى أنش طة علمي ة واجتماعي ة وثقافي ة تس تھدف بن اء ق دراتھم وإمكان اتھم العلمي ة والفكري ة  ،واس تثمار
طاقاتھم ومعارفھم فى تخريج قادة مبدعين فى شتى مجاالت الحياة الطبية والھندسية والزراعية وغيرھا .وعل ى
قدر ما تذخر به ھذه المرحلة من آفاق وأمال  ،على قدر ما تمتلئ بالمشكالت والتحديات التى تواجه مجموعات
م ن الط الب بتل ك المرحل ة  ،باعتبارھ ا مرحل ة تتجم ع فيھ ا التح ديات العاطفي ة والوجداني ة جنب ا ً إل ى جن ب م ع
التحديات الفكرية والعقلية وخياالت وأمال بناء الغد والمستقبل الفردى واجتياز الطريق الص عب نح و االس تقالل
الشخصى واالجتماعى)زھران .(٢٠١٠ ،
كما أن المھارات الحياتية تعتبر مھارات أساسية تستخدم في مواقف ومواضيع متنوعة،وھي تحصل
في سياق تعلم الثقافة الوطنية والتراث ،كما تمثل حركة إصالحية واسعة المدى في التعليم االبت دائى واإلع دادي
والث انوي والج امعى كم ا أنھ ا تطبي ق الطال ب لمعلومات ه ومھارات ه ومش اعره النبيل ة اليقظ ة ف ي مواق ف الحي اة
المتع ددة .ھ ذه المھ ارات واإلدراك الق ومي والثق افي والت راث البيئ ي س يكون ل ه ت أثيره الفع ال ف ي نج اح حيات ه
اليومية يساعد على التطور الحديث.
فالمھارات الحياتية البيئية تمثل ابتكارا وإدراكا متك امال ل دور المھ ارات الحياتي ة ف ي الحي اة اليومي ة
والتعالم االجتماعي والتراثي والبيئة  ،وأيضا في المواد والمناھج الدراسية التي صممت خصيصا لھذا الغ رض
نظرا لھذا فإن المھارات الحياتية البيئية تمثل المح ور األساس ي لتق ويم الجھ از الترب وي ...والس لطات التربوي ة
والتعليمية نظرت بعين االعتبار والدقة إلى نظام العشر سنوات التعليمي ة الحديث ة الت ي بني ت عل ى أس اس ترقي ة
التعلم المحور حول الطالب والتعلم الذاتي عن طريق النشاط الفردي)نوال .(٢٠١٠ ،
لذلك تعد مشكلة ضعف مھارات الحياة من أھم وأخطر المشكالت التى تواجه طالب التعليم الث انوى
الزراعى والج امعى الي وم  ،حي ث ت رتبط مھ ارات الحي اة ارتباط ا ً مباش راً بمھاراتن ا الحياتي ة واليومي ة وعاداتن ا
الدائم ة  ،فھ ى تمث ل المھ ارات العلمي ة والعملي ة الت ى تمك ن الش باب م ن أن يعيش وا حي اة أكث ر اس تقالالً ب ذاتھم
مندمجين فى المجتمع بإيجابية .وت زداد الحاج ة إل ى مھ ارات الحي اة بوص فھا تل ك الوس ائل والط رق الت ى تث رى
تجربتنا الحياتية فى مجاالت التعليم والعمل والعالقات واإلنجاز ألنھا تتناول أساليب ونماذج وطرق األداء.
االستعراض المرجعي
أوال :مفھوم مھــارات الحيــاة:
يع رف )غن يم  (٢٠٠٨ ،مھ ارات الحي اة بأنھ ا "الس لوكيات والمھ ارات االجتماعي ة الالزم ة لطف ل
الروضة الكفيف للتعامل بثقة واقتدار م ع المواق ف الحياتي ة والت ى تجعل ه يس تطيع أن يتكي ف م ع المجتم ع ال ذى
يعيش فيه  ،وتتركز على المھارات )المسئولية االجتماعية  ،التواصل االجتماعى والعناية بالذات(.
كما أشار )ناجى  (٢٠٠٩ ،إلى بعض تعريفات المھارات الحياتية على النحو التالي:
 تعريف »تاكاد« بأنھا» :المھارات الشخصية واالجتماعية التي يحتاجھا الشباب كي يتع املوا بثق ة وكف اءة م عأنفسھم أو مع الناس اآلخرين ومع المجتمع المحلي«.
 أم ا إي اس فق د ع رّ ف المھ ارات الحياتي ة بأنھ ا» :المھ ارات الالزم ة إلقام ة عالق ات م ا ب ين شخص ية فعّال ةومسؤوليات اجتماعية تشكل قدوة ،والقيام باختيارات وفض نزاعات دون اللجوء إلى أعمال تضر القائم بھ ا
واآلخرين«.
 في حين كان تعريف )المؤسسة العالمية للمھارات الحياتية (١٩٩٣ ،لھذه المھارات بأنھا» :أنماط سلوك تمكنالشباب من تحمل المس ؤولية بش كل أكب ر بم ا يتص ل بحي اتھم م ن خ الل القي ام باختي ارات حياتي ة ص حية أو
اكتساب قدرة أكبر على مقاومة الضغوط السلبية«.
أم ا )زھ ران  (٢٠١١ ،فيعرفھ ا بأنھ ا "ق درات فردي ة متعلم ة يس تخدمھا الف رد بھ دف التعام ل م ع
متطلبات الحياة اليومية".
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ثانيا :التصنيفات المختلفة لمھـارات الحياة:
يوجد عدد من التصنيفات المختلفة لمھارات الحياة التى تناولتھ ا الدراس ات الس ابقة والت ى يس تخدمھا
عدد من الھيئات والمنظمات والبرامج الدولية والتى سنعرضھا فيما يلى:
أوال :تصنيف اليونيسيف لمھارات الحياة(UNICEF, 2006) :
) (١االتصال والمھارات الشخصيةCommunication and Interpersonal Skills :
أ-مھارات االتصال الشخصى:
 االتصال الفعلى وغير الفعلى - .االستمــــاع النشـــط - .تعبيرات المشاعــــر.ب-مھارات المعارضة والتفاوض:
 إدارة التفاوض والصراع والمعارضة. مھارات التوكيديــة.)ج( مھارات التقمــــص:
 استماع وفھم احتياجات اآلخرين.)د( مھارات الدفاع والتأييد:
 مھارات التواصل والتحفيز. مھارات التأثير واإلقناع.)ھـ( مھارات التعاون والعمل كفريق:
احترام تعبيرات اآلخرين.
 تقدير قدرات اآلخرين.) (٢مھارات التفكير النقدى واتخاذ القرارDecision Making and Critical Thinking :
أ -مھارات حل المشكالت واتخاذ القرار.
ب -مھارات التفكيــر النقـــــدى.
) (٣مھارات التكيف وإدارة الذاتCoping and Self-management Skills :
أ -مھارات إدارة التحكم الداحلى.
ب -مھارات إدارة المشاعــر.
ج -مھـارات إدارة الجھــد.
ثانيا :تصنيف نيوجيرسى لمھارات الحياة(Libera, 2004) :
 -١التفكيــــر النقـــدى.
 -٢إدارة الــــــــذات.
 -٣االتصال الشخصــــى.
 -٤األخالق والتنمية الشخصية.
 -٥المستھلك والتمويل الشخصى.
 -٦األمـــــــــــان.
ثالثا :تصنيف )والية واشنطن( لمھارات الحياة(Deen, 2005) :
 -٢االستخدام السليم للموارد.
 -١اتخاذ القرار.
-٤قبول االختالفـــــات.
-٣االتصــال.
 -٦مھارات التســـــوق.
-٥القيـــادة.
-٨اختيارات نظام الحياة الصحية.
-٧المسئوليـة.
ثالثا :مفھوم بناء المنھج والمفاھيم المرتبطة به:
 المنھــج الدراسـى) Curriculum :الديرى وآخرون (١٩٩٣ ،عرفه "روز نجلي" المنھج بأنه "جميع الخبرات المخططة التي توفرھا المدرسة لمساعدة الطلبة في
تحقيق النتاجات التعليمية المنشودة إلى أفضل ما تستطيعه قدراتھم".
كما عرف "استيفان رومين ي" الم نھج بان ه "ھ و ك ل دراس ة أو نش اط أو خب رة يكتس بھا أو يق وم بھ ا
التلميذ تحت إشراف المدرسة وتوجيھھا سواء أكان في داخل الفصل أو خارجه".
أما "كيلي" فقد عرف المنھج ھو "ما يحدث لألطفال في المدرسة نتيجة ما يعد له المدرسون".
وعرف "دول" المنھج ھو "كل الخبرات التربوية التي تتضمنھا المدرسة أو الھيئة أو المؤسسة تحت
إشراف ورقابة وتوجيه معين".
كما عرفه "ريجان" بأنه "جميع الخبرات التربوية التي تاتي إلى المدرسة وتعتبر المدرسة مس ؤولة
عنھا".
وقد بلور )عبد الحميد  (٢٠١١ ،تعريفا ً حديثا ً باعتباره " :مجموع ة الخب رات التربوي ة الت ى توفرھ ا
المدرسة للمتعلمين داخل المدرسة وخارجھا من خالل برامج دراسية منظمة بقصد مساعدتھم على النمو الشامل
والمتوازن  ،وإحداث تغيرات مرغوبة فى سلوكھم وفقا ً لألھداف التربوية المنشودة".
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ويفرق )الكسبانى  (٢٠٠٣ ،بين عدد من المفاھيم المرتبطة بالمنھج ومنھا:
) (١البرن امج الدراس ى :يع د ج زءاً م ن الم نھج  ،ويتض من مجموع ة م ن الموض وعات الدراس ية اإلجباري ة
واالختيارية تقدم لفئة معينة من الدارسين بغية تحقيق أھداف تعليمية مقص ودة ف ى فت رة زمني ة مح ددة  ،م ع
بي ان ع دد الس اعات الت ى تقاب ل ك ل موض وع مث ل :برن امج مح و األمي ة  ،برن امج إع داد المعل م الج امعى ،
برنامج تأھيل معلمى المرحلة االبتدائية للمستوى الجامعى.
) (٢المقرر الدراسى :يعد جزء من البرنامج الدراسى ويتضمن مجموعة من الموضوعات الدراسية التى يل زم
الطالب بدراستھا فى فترة زمنية مح ددة  ،ق د تت راوح ب ين فص ل دراس ى واح د أو ع ام دراس ى كام ل وف ق
خطة محددة  ،ويؤدى إلى الحصول على درجة علمية.
) (٣الخطـة الدراسية :تشير إلى التوصيف الشامل للمقرر الدراسى الذى يدرسه الطالب من حي ث تحدي د الق ائم
عل ى تدريس ه وس اعاته المكتبي ة  ،الفئ ة الطالبي ة المس تھدفة  ،مجموع ة األھ داف التعليمي ة الت ى يُس عى إل ى
تحقيقھا من خالله  ،الموضوعات التى يتناولھا وتوزيعھا على مدة الدراسة..الخ.
ويحدد )سمارة والعديلى  (٢٠٠٩ ،أھم أسس بناء المنھج فى ثالث أسس رئيسية:
) (١األسس الفلسفية  :وتعني األطر الفكري ة الت ي تق وم عليھ ا المن اھج بم ا تعك س خصوص ية مجتم ع مع ين ،
والمتمثلة في عقيدته  ،وتراثه  ،وحقوق أفراده وواجباتھم .
) (٢األس س االجتماعي ة  :وتعن ي األس س الت ي تتعل ق بحاج ات المجتم ع وأف راده وتطورھ ا ف ي المج االت
االقتصادية  ،والعلمية التقنية  ،وكذلك ثقافة المجتمع  ،وقيمه الدينية  ،واألخالقية  ،والوطنية  ،واإلنسانية.
) (٣األسس النفسية  :تعن ي األس س الت ي تتعل ق بطبيع ة الم تعلم وخصائص ه النفس ية واالجتماعي ة  ،والعوام ل
المؤثرة في نموه بمراجله المختلفة .
) (٤األسس المعرفية  :وتعني األسس التي تتعلق بالمادة الدراسية من حيث طبيعتھا  ،ومص ادرھا ومس تجداتھا
 ،وعالقاتھ ا بحق ول المعرف ة األخ رى  ،وتطبيق ات ال تعلم والتعل يم فيھ ا  ،والتوجيھ ات المعاص رة ف ي تعل يم
المادة  ،وتطبيقاتھا.
أھداف البحث
انطالق ا ً م ن المش كلة البحثي ة قي د الدراس ة ،يس عى البح ث لدراس ة مس توى احتي اج وأھمي ة مھ ارات
الحياة المختلفة لطالب الصف الثانى بكلية الزراعة – جامعة المنصورة.

الطريقة البحثية
-١المجال الجغرافى:
يقصد به المنطقة أو المناطق التى أجريت بھا الدراسة الميدانية وقد اقتصرت ھذه الدراسة على كلية
الزراعة – جامع ة المنص ورة باعتبارھ ا مق ر الجامع ة الت ى تق وم بھ ا الباحث ة بالدراس ة والت ى تس تھدف إح داث
تنمية وتطوير للمجتمع وفقا ً ألحدث المن اھج العلمي ة  ،كم ا أن ذل ك يفي د ف ى ت وفير الوق ت والجھ د الت ى تتطلبھ ا
الدراسة الميدانية بما ال يتعارض مع محددات اختيار مجتمع الدراسة من الناحية العلمية خاصة أن ھذه الدراسة
يمكن إجراءھا فى أى كلية بأى جامعة بجمھورية مصر العربية دون شروط مسبقة.
-٢المجال البشرى:
يقص د ب ه مجموع ة األف راد ال ذين طبق ت عل يھم الدراس ة الميداني ة  ،ويتن اول البح ث الح الى فئ ات
المبحوثين طالب الصف الثانى بكلية الزراعة – جامعة المنصورة  ،وبلغت شاملة الدراس ة م ن ط الب الص ف
الثانى بكلية الزراعة – جامعة المنصورة ) (١٥٥أمكن استيفاء  ١٣٠طالب.
-٣المجال الزمنى:
يقصد به الفترة الزمنية التى تم خاللھا جمع البيانات للدراسة الميدانية  ،حيث استغرق جمع البيان ات
 ٤أشھر بدأت من فبراير وانتھت فى مايو .٢٠١١
 -٤أداة جمع البيانات:
اعتمدت ھذه الدراسة فى جمع البيان ات الميداني ة عل ى اس تخدام اس تمارة االس تبيان بالمقابل ة الشخص ية
ألفراد عينة البحث طالب الصف الثانى بكلية الزراعة – جامعة المنصورة .وقد صممت ھذه االس تمارة بحي ث
تقيس المتغيرات البحثية بما يتفق وتحقيق أھداف الدراسة.
وقد اشتملت االستمارة بالتركيز على أھم المفاھيم والمعارف الخاصة بتل ك المھ ارات الحياتي ة عل ى
) (٦مجموعات من المھارات الحياتية اشتملت كل مجموعة على عدد ) (١٠مفاھيم أو معارف متعلقه بھ ا .وق د
طلب من عينة الدراسة من الطالب بعدين رئيسيين:
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أ -مستوى توفر المفاھيم والمعارف المتصلة بكل مجموعة للطالب العينة  ،وذلك بإعطاء درجات )(١ ، ٢ ، ٣
على وجه الترتيب لتقدير الطالب لمستوى توفر ھذه المفاھيم والمعارف ل ديھم بدرج ة عالي ة أو متوس طة أو
ضعيفة.
ب -مستوى أھمية المفاھيم والمعارف المتصلة بكل مجموعة للط الب العين ة  ،وذل ك بإعط اء درج ات )،٢ ، ٣
 (١على وجه الترتيب لتقدير الطالب لمستوى توفر ھذه المفاھيم والمعارف لديھم بدرج ة عالي ة أو متوس طة
أو ضعيفة.
 -٥أدوات التحليل اإلحصائي:
ت م اس تخدام التك رارات ،والنس ب المئوي ة ،واألھمي ة النس بية ك أدوات للتحلي ل اإلحص ائي واس تخالص
نتائج الدراسة.

النتائج ومناقشتھا
يعرض ھذا الجزء لنتائج الدراسة الميدانية والتى يمكن عرضھا كالتالى:
أوالً :مدى توفر وأھمية مفاھيم ومعارف مقدمة عن مھارات الحياة لدى طالب الصف الثانى بكلية الزراعة-
جامعة المنصورة:
أوضحت بيانات الدراسة مايلى:
● أنه جاء ترتيب المفاھيم والمعارف المتصلة بمقدمة عن مھارات الحياة وفقا ً لمدى توفرھا لدى طالب السنة
الثانية لكلية الزراعة – جامعة المنصورة كاآلتى:
%٥٨.٥
اتفاق االلتــزام والتركيـز واالطمئنـــان.%٥٢.٧
أھمية والھـدف من مھــارات الحيـــاة.%٤٩.٢
مفھوم مھارات الحياة ومصــادر تعلمھــا.الفجوة المھارية ودور المقرر فى تغطيتھــا%٤٠.٠ .مخرجات تعلم المھارات على البيئات المختلفة%٣٧.٣
%٣٧.٣
التصنيفات المختلفة لمھــارات الحيـــاة.العالقة بين المعارف واالتجاھات والمھـارات %٣٤.٢● كما جاء ترتيب المفاھيم والمعارف المتصلة بـمقدمة عن مھارات الحياة وفقا ً لمدى أھميتھا لدى طالب السنة
الثانية لكلية الزراعة – جامعة المنصورة كاآلتى:
%٩١.٥
اتفاق االلتزام والتركيـز واالطمئنـــان.%٨١.٩
الفجـوة المھارية ودور المقرر فى تغطيتھا.%٨١.٥
أھمية والھدف من مھــارات الحيـــاة.%٨٠.٧
مفھـوم مھارات الحياة ومصادر تعلمھــا.%٧١.٩
تصنيف )زھران  (٢٠١١ ،لمھارات الحياة.العالقة بين المعارف واالتجاھات والمھارات.%٧١.٢
ويتضح من ھذه النتائج عدد من المالحظات الھامة:
أ -تفوق معدالت تقدير الطالب لمدى أھمية كافة المفاھيم والمعارف عن مستويات توفرھا لديھم.
ب -احتلت المف اھيم والمع ارف المتعلق ة باتف اق االلتـ ـزام والتركي ز واالطمئن ان  ،أھمي ة والھ ـدف م ن مھ ارات
الحياة ،مفھوم مھارات الحياة ومصادر تعلمھا الترتيب المتقدم لمستوى توفرھا لدى ط الب الص ف الث انى
بكلية الزراعة – جامعة المنصورة.
ج -فى حين ظھر أن المفاھيم والمعارف المتعلقة باتفاق االلتزام والتركيز واالطمئن ان  ،الفج وة المھاري ة ودور
المقرر فى تغطيتھا  ،أھمية والھدف من مھارات الحياة احتلت الترتيب األعلى وفقا لمستوى أھميتھا ل دى
طالب الصف الثانى بكلية الزراعة – جامعة المنصورة.
ثانيا :مدى توفر وأھمية مفاھيم ومعارف مھارات التنمية الذاتية لدى طالب الصف الثانى بكلية الزراعة-
جامعة المنصورة:
اتضح من بيانات الدراسة مايلى:
● جاء ترتيب المفاھيم والمعارف المتصلة بـمھارات التنية الذاتية وفقا ً لمدى توفرھا لدى طالب السنة الثانية
لكلية الزراعة – جامعة المنصورة كاآلتى:
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%٧٠.٤
%٦٠.٨
%٥٨.٩

مفھوم واحترام قبــــــول الــذات.مفھــوم التعلــم الذاتى ومكوناتــه.الشخصية والسمـات المميـــزة لھـا.%٥٣.٩
مفاھيم اإلبداع واالختراع واالبتكـــار.%٤٨.١
مفھـوم الذكـاء الوجدانى وطبيعتـــه.%٤٣.١
أنــواع المھـارات اإلبداعيـــــة.● كما جاء ترتيب المفاھيم والمعارف المتصلة بـمھارات التنمية الذاتية وفقا ً لمدى أھميتھا لدى طالب السنة
الثانية لكلية الزراعة – جامعة المنصورة كاآلتى:
%٩٥.٠
 مفھوم احتــرام وقبــول الــذات.%٨٩.٨
الشخصية والسمــات المميــزة لھا.%٨٠.٤
مفاھيم اإلبداع واالختـراع واالبتكــار.%٧٩.٣
مفھوم التعلــم الذاتــى ومكوناتــه.%٧٧.٧
مفھوم الذكاء الوجدانى وطبيعته وأھميته.%٦٩.٦
خصائص ذوى المھارات الذاتية العاليـة.اتضح من ھذه النتائج عدد من المالحظات الھامة:
أ -تفوق معدالت تقدير الطالب لمدى أھمية كافة المفاھيم والمعارف عن مستويات توفرھا لديھم.
ب -ظھ رت المف اھيم والمع ارف المتعلق ة ب الفجوة المھاري ة ودور المقدم ة ف ى تغطيتھ ا  ،أھمي ة والھ دف م ن
مھارات الحياة  ،اتفاق االلتزام والتركيز واالطمئنان الترتيب المتقدم لمستوى توفرھا ل دى ط الب الص ف
الثانى بكلية الزراعة – جامعة المنصورة.
ج -فى حين اتضح أن المفاھيم والمعارف المتعلقة بمفھ وم احت رام وقب ول ال ذات  ،الشخص ية والس مات الممي زة
لھا  ،مفاھيم اإلبداع واالختراع واالبتكار احتلت الترتيب األعلى وفقا لمستوى أھميتھا لدى طالب الصف
الثانى بكلية الزراعة – جامعة المنصورة.
ثالثا :مدى توفر وأھمية مفاھيم ومعارف المھارات الشخصية لدى طالب الصف الثانى بكلية الزراعة-جامعة
المنصورة:
اتضح من بيانات الدراسة مايلى:
● جاء ترتيب المفاھيم والمعارف المتصلة ب ـالمھارات الشخص ية وفق ا ً لم دى توفرھ ا ل دى ط الب الس نة الثاني ة
لكلية الزراعة – جامعة المنصورة كاآلتى:
%٧٢.٧
الوقــت وأھميتــه من منظور دينـى.%٦٤.٢
أھمية الوقت ومضيعاته والحفاظ عليــه.%٥٤.٦
مفھوم االتصال ومعارف العملية االتصالية.%٤٩.٦
أنماط المشكـالت وخطــوات حلــھا.%٤٨.١
القواعد الشھبية لالستمــاع والحديــث.%٤٧.٧
إدارة الوقــت ومھــاراتھا الرئيسيـة.● بينما جاء ترتي ب المف اھيم والمع ارف المتص لة ب ـالمھارات الشخص ية وفق ا ً لم دى أھميتھ ا ل دى ط الب الس نة
الثانية لكلية الزراعة – جامعة المنصورة كاآلتى:
%٨٤.٢
القواعد الشھبية لالستمــاع والحديــث.%٨٣.٥
إدارة الوقــت ومھــاراتھا الرئيسيـة.%٨٣.٥
أنماط المشكـالت وخطــوات حلــھا.%٨٣.١
الوقــت وأھميتــه من منظور دينـى.%٨٢.٧
أھمية الوقت ومضيعاته والحفاظ عليــه.%٨١.٥
مفھوم االتصال ومعارف العملية االتصالية.%٧٨.١
مفھوم اتخاذ القرار وأنواعه وأھم األخطاء.أوضحت النتائج عدد من المالحظات الھامة:
أ-تفوق معدالت تقدير الطالب لمدى أھمية كافة المفاھيم والمعارف عن مستويات توفرھا لديھم.
ب -ظھرت المفاھيم والمعارف المتعلقة بالوقت وأھميت ه م ن منظ ور دين ى  ،أھمي ة الوق ت ومض يعاته والحف اظ
عليه  ،مفھوم االتصال ومعارف العملية االتصالية الترتي ب األعل ى لمس توى توفرھ ا ل دى ط الب الص ف
الثانى بكلية الزراعة – جامعة المنصورة.
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ج -كما اتض ح أن المف اھيم والمع ارف المتعلق ة بالقواع د الش فھية لالس تماع والح ديث  ،إدارة الوق ت ومھاراتھ ا
الرئيس ية  ،أنم اط المش كالت وخط وات حلھ ا احتل ت الترتي ب األعل ى وفق ا لمس توى أھميتھ ا ل دى ط الب
الصف الثانى بكلية الزراعة – جامعة المنصورة.
رابعا :مدى توفر وأھمية مفاھيم ومعارف مھارات العمل الحر لدى طالب الصف الثانى بكلية الزراعة-جامعة
المنصورة:
أوضحت بيانات الدراسة مايلى:
● جاء ترتيب المفاھيم والمعارف المتصلة بـمھارات العمل الحر وفقا ً لمدى توفرھا لدى طالب السنة الثانية
لكلية الزراعة – جامعة المنصورة كاآلتى:
الفرق بين العمل الحكومى والعمـل الحــر%٦١.٩ .%٥٤.٦
خصائص مدير األعمــال الناجـــــح.%٤٩.٦
معارف العمل الحر واھمية المشروعات الصغيرة.%٤٥.٤
معوقــات المشروعــات الصغيـــرة.%٤٤.٦
مفھوم الريادى والعمل الحر والمشروع الصغير.%٤٠.٤
مھــارات التخطيـط وجمع المعلومــات.● كما جاء ترتيب المفاھيم والمعارف المتصلة بـمھارات العمل الحر وفقا ً لمدى أھميتھا لدى طالب السنة
الثانية لكلية الزراعة – جامعة المنصورة كاآلتى:
%٧٥.٧
خصائص مديـر األعمــال الناجـــــح%٧٥.٤
مھــارات التخطيـط وجمــع المعلومــاتالفرق بين العمل الحكومى والعمـــل الحــر %٧٥.٣%٧٤.٢
مفھوم الريادى والعمل الحر والمشروع الصغيـر%٧١.٩
معوقــات المشروعــات الصغيـــــرة%٦٩.٢
معارف العمل الحر واھمية المشروعات الصغيرة%٦٩.٢
كيف تقيم اثـر المشـروع الصغيـــــراتضح من النتائج عدد من المالحظات الھامة:
أ-تفوق معدالت تقدير الطالب لمدى معظم المفاھيم والمعارف عن مستويات توفرھا لديھم.
ب -ظھرت المفاھيم والمعارف المتعلقة ب الفرق ب ين العم ل الحك ومى والعم ل الح ر  ،خص ائص م دير األعم ال
الناجح  ،معارف العمل الحر وأھمية المشروعات الصغيرة الترتيب المتقدم لمستوى توفرھا لدى ط الب
الصف الثانى بكلية الزراعة – جامعة المنصورة.
ج -ف ى ح ين احتل ت المف اھيم والمع ارف المتعلق ة خص ائص م دير األعم ال الن اجح  ،مھ ارات التخط يط وجم ع
المعلومات  ،الفرق بين العمل الحكومى والعمل الحر الترتيب األعل ى وفق ا لمس توى أھميتھ ا ل دى ط الب
الصف الثانى بكلية الزراعة – جامعة المنصورة.
خامسا :مدى توفر وأھمية مفاھيم ومعارف المھارات االجتماعية لدى طالب الصف الثانى بكلية الزراعة-
جامعة المنصورة:
أوضحت بيانات الدراسة مايلى:
● جاء ترتيب المفاھيم والمعارف المتصلة بـالمھارات االجتماعية وفقا ً لمدى توفرھا لدى طالب السنة الثانية
لكلية الزراعة – جامعة المنصورة كاآلتى:
%٥٠.٨
مفھوم وخصائص فريق العمل الفعال.%٤٣.٨
مھـارات القيـادة الفعالـــــة.%٤٣.٨
السلـوك القيادى ومصادر القيــمة.%٤٢.٣
الفرق بين الشخصية السلبية والتوكيدية.مميزات وعيوب فريق العمال الفعال.%٤١.٩
%٤١.٢
أھمية مفھوم التنوع ومجاالته وابعاده.● كما جاء ترتيب المفاھيم والمعارف المتصلة بـالمھارات االجتماعية وفقا ً لمدى توفرھا لدى طالب السنة
الثانية لكلية الزراعة – جامعة المنصورة كاآلتى:
%٧٦.٩
مفھوم وخصائص فريق العمل الفعـال.%٦٨.٨
السلـوك القيادى ومصـادر القيـمة.%٦٨.٥
سمــات الشخصيـــة التوكيديـة.1105
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%٦٦.٩
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مميزات وعيوب فريـق العمال الفعال.الفرق بين الشخصية السلبية والتوكيدية.%٦٥.٤
مھـارات القيــادة الفعالـــــة.%٦٥.٤
تطبيقات على المھـارات االجتماعيـة.اتضح من النتائج عدد من المالحظات الھامة:
أ-تفوق معدالت تقدير الطالب لمدى معظم المفاھيم والمعارف عن مستويات توفرھا لديھم.
ب -ظھ رت المف اھيم والمع ارف المتعلق ة بمفھ وم وخص ائص فري ق العم ل الفع ال  ،مھ ارات القي ادة الفعال ة ،
السلوك القيادى ومصادر القيمة الترتيب المتقدم لمستوى توفرھا لدى طالب الصف الثانى بكلي ة الزراع ة
– جامعة المنصورة.
ج -ف ى ح ين احتل ت المف اھيم والمع ارف المتعلق ة بمفھ وم وخص ائص فري ق العم ل الفع ال  ،الس لوك القي ادى
ومصادر القيمة سمات الشخص ية والتوكيدي ة الترتي ب األعل ى وفق ا لمس توى أھميتھ ا ل دى ط الب الص ف
الثانى بكلية الزراعة – جامعة المنصورة.
سادسا :مدى توفر وأھمية مفاھيم ومعارف المھارات المجتمعية لدى طالب الصف الثانى بكلية الزراعة-
جامعة المنصورة:
أوضحت بيانات الدراسة مايلى:
● جاء ترتيب المفاھيم والمعارف المتصلة بـالمھارات المجتمعية وفقا ً لمدى توفرھا لدى طالب السنة الثانية
لكلية الزراعة – جامعة المنصورة كاآلتى:
%٥٠.٤
مفاھيـم المواطنـة واالنتمــاء ودورھا.%٤٨.١
أنــواع القيــم وكيــف تحددھـــا.%٤٧.٣
معنى االغتـراب وأشكاله وأبعــــاده.%٤٥.٤
الفـرق بين التطـــرف والتعصـــب.%٤٥.٤
مفھـوم الثقافة والمفاھيم المرتبطــــة.%٤٤.٦
أھمية مفھوم المواطنة وأثرھا على المجتمع.%٤١.٢
تعد دوائر االنتماء وعــدم تعارضھــا.● بينما جاء ترتيب المفاھيم والمعارف المتصلة بـالمھارات المجتمعية وفقا ً لمدى توفرھا لدى طالب السنة
الثانية لكلية الزراعة – جامعة المنصورة كاآلتى:
%٧٥.٨
مفاھيـم المواطنـة واالنتمــاء ودورھا.%٧٣.١
أنــواع القيــم وكيــف تحددھـــا.%٧٢.٣
مفھـوم الثقافة والمفاھيم المرتبطــــة.%٧٠.٤
أھمية مفھوم المواطنة وأثرھا على المجتمع.%٦٩.٢
معنى االغتـراب وأشكاله وأبعــــاده.مفھوم ومصادر القيم االجتماعية وأھم خصائصھا%٦٨.١
أوضحت النتائج عدد من المالحظات الھامة:
أ -تفوق معدالت تقدير الطالب لمدى معظم المفاھيم والمعارف عن مستويات توفرھا لديھم.
ب -ظھرت المفاھيم والمعارف المتعلقة بمفاھيم المواطنة واالنتماء ودورھا  ،أنواع القيم وكيف تحددھا  ،معنى
االغتراب وأشكاله وأبعاده الترتيب المتقدم لمس توى توفرھ ا ل دى ط الب الص ف الث انى بكلي ة الزراع ة –
جامعة المنصورة.
ج -فى حين احتلت المفاھيم والمعارف المتعلقة بمفاھيم المواطنة واالنتماء ودورھا  ،أنواع القيم وكي ف تح ددھا
 ،مفھوم الثقافة والمفاھيم المرتبطة الترتيب المتقدم وفقا لمستوى أھميتھا لدى ط الب الص ف الث انى بكلي ة
الزراعة – جامعة المنصورة.
اس تخالص ع ام لم دى ت وفر وأھمي ة مھ ارات الحي اة ل دى ط الب الص ف الث انى بكلي ة الزراع ة – جامع ة
المنصورة
الموضوعات والمعارف
مقدمة عن مھارات الحياة
مھارات التنمية الذاتية
المھارات الشخصية

مدى توفرھا
المتوسط العام
٣٨.٢
٤٩.٢
٤٨.٣
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الترتيب
٦
١
٢

درجة أھميتھا
المتوسط العام
٧٢.٩
٧٧.٩
٧٨.١

الترتيب
٣
٢
١
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مھارات العمل الحر
المھارات االجتماعية
المھارات المجتمعية

٤٣.٦
٤١.٠
٤٣.٩

٤
٥
٣

٦٩.٥
٦٦.٩
٦٩.٦

٥
٦
٤

أوضحت بيانات الجدول مايلى:
● تفوق مستوى أھمية مھارات الحياة على توفرھا لدى طالب الصف الثانى بكلية الزراعة – جامعة
المنصورة.
● وجاء ترتيب مھارات الحياة وفقا ً لمدى توفرھا لدى طالب السنة الثانية لكلية الزراعة – جامعة المنصورة
كاآلتى :مھارات التنمية الذاتية  ،المھارات الشخصية  ،المھارات المجتمعية  ،مھارات العمل الحر ،
المھارات االجتماعية  ،مقدمة عن مھارات الحياة.
● كما جاء ترتيب مھارات الحياة وفقا ً لمدى أھميتھا لدى طالب السنة الثانية لكلية الزراعة – جامعة
المنصورة كاآلتى :المھارات الشخصية  ،مھارات التنمية الذاتية  ،مقدمة عن مھارات الحياة  ،المھارات
المجتمعية  ،مھارات العمل الحر  ،المھارات االجتماعية.
توصيات البحث
يوصى البحث بمجموعة من التوصيات التالية:
-١اإلفادة من المھ ارات الحياتي ة وتوظيفھ ا عن د بن اء األنش طة واس ئلة التق ويم ف ى ق ررات الدراس ة الت ى ت درس
لطالب الصف الثانى  ،والعناية بتضمين وإبراز المھارات الحياتية ضمن المنھج الدراسى.
 -٢العمل على رفع مستوى الوعى والكفاءة لدى طالب كلية الزراعة – جامع ة المنص ورة بالمھ ارات الحياتي ة
من خالل إغناء البيئة التعليمية والتربوية بمراجع المھارات الحياتية ومصادر تطبيقاتھا المختلفة.
 -٣اإلف ادة م ن التج ارب العالمي ة والعربي ة ف ى تعل يم المھ ارات الحياتي ة م ن خ الل م نھج مس تقل أو م ن خ الل
التطبيقات والبرامج األخرى.
-٤التعاون م ع كلي ات التربي ة لتوجي ه مجموع ة م ن البح وث والرس ائل العلمي ة لتن اول تعل يم المھ ارات الحياتي ة
لطالب المراحل الدراسية المختلفة من زوايا متعددة.
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ج دول رق م ) :(١توزي ع ط الب الس نة الثاني ة لكلي ة الزراع ة – جامع ة المنص ورة وفق ا ً لم دى ت وفر وأھمي ة
مفاھيم ومعارف مقدمة عن مھارات الحياة المختلفة لديھم
مقدمة عن مھارات الحياة
-١الفجوة المھارية ودور المقرر فى تغطيتھا.
-٢اتفاق االلتزام والتركيـز واالطمئنـــان.
-٣مفھوم مھارات الحياة ومصادر تعلمھــا.
-٤العالقة بين المعارف واالتجاھات والمھارات.
-٥أھمية والھدف من مھــارات الحيـــاة.
-٦مخرجات تعلم المھارات على البيئات المختلفة
-٧مفھوم البرمجـة اللغويـــة العصبيــة.
-٨مفترضــات البرمجة اللغويـة العصبيـة.
-٩التصنيفات المختلفة لمھــارات الحيــاة.
-١٠تصنيف )زھران  (٢٠١١ ،لمھارات الحياة

األھمية النسبية األھمية النسبية
مستوى األھمية
مدى التوفر
لألھمية
للتوفر
الوزن
الوزن
الترتيب
الترتيب
عالية متوسطة ضعيفة عالية متوسطة ضعيفة
النسبى
النسبى
٢ ٨١.٩ ٤
٤٠.٠
- ٣٦.٢ ٦٣.٨ ٢٨.٤ ٦١.٥ ٩.٢
١ ٩١.٥ ١
٥٨.٥
- ١٧.٧ ٨٢.٣ ١٦.٢ ٥٠.٨ ٣٣.١
٤ ٨٠.٧ ٣
٤٩.٢ ١.٥ ٣٦.٢ ٦٢.٣ ٢٨.٥ ٤٤.٦ ٢٦.٩
٦ ٧١.٢ ٧
٣٤.٢ ٦.٢ ٤٥.٤ ٤٨.٥ ٤٨.٥ ٣٤.٦ ١٦.٩
٣ ٨١.٥ ٢
٥٢.٧ ٤.٦ ٢٧.٧ ٦٧.٧ ٢١.٥ ٥١.٥ ٢٦.٩
٨ ٦٥.٠ ٥
٣٧.٣ ١٣.١ ٤٣.٨ ٤٣.١ ٤٠.٨ ٤٣.٨ ١٥.٤
٩ ٦٠.٨ ١٠ ٢١.٥ ١٦.٩ ٤٤.٦ ٣٨.٥ ٦٦.٢ ٢٤.٦ ٩.٢
١٠ ٥٩.٢ ٩
٢١.٢ ٢٢.٣ ٣٦.٩ ٤٠.٨ ٦٣.١ ٣١.٥ ٥.٤
٧ ٦٥.٨ ٥
٣٧.٣ ١٢.٢ ٤٣.٨ ٤٣.٨ ٣٦.٢ ٥٣.١ ١٠.٨
٥ ٧١.٩ ٨
٢٩.٦ ٦.٩ ٤٢.٣ ٥٠.٨ ٥٧.٧ ٢٥.٤ ١٦.٩

ج دول رق م ):(٢توزي ع ط الب الس نة الثاني ة لكلي ة الزراع ة – جامع ة المنص ورة وفق ا ً لم دى ت وفر وأھمي ة
مھارات التنمية الذاتية لديھم
مستوى األھمية

مدى التوفر
مھارات التنمية الذاتية

عالية متوسطة ضعيفة عالية متوسطة ضعيفة
 -١مفھوم احتــرام وقبــول الــذات.
-٢الشخصية والسمــات المميــزة لھا.
-٣مفھوم الذكاء الوجدانى وطبيعته وأھميته.
-٤مفھـوم الوعى الذاتى ونافذة جوھـارى.
-٥مفھوم التعلــم الذاتــى ومكوناتــه.
-٦نظريات التعلم وتنمية مھارات التعلم الذاتى.
-٧خصائص ذوى المھارات الذاتية العاليــة.
-٨خصائص واساليـب التعلــم الذاتــى.
-٩مفاھيم اإلبداع واالختـراع واالبتكــار.
-١٠أنـــواع المھــارات اإلبداعيــة.

٤٦.٩
٣٦.٩
٢٧.٧
١٦.٢
٣٥.٤
١٣.٨
٢٣.١
١٢.٣
٢٨.٥
١٦.٩

٤٦.٩
٤٣.٨
٤٠.٨
٤٤.٦
٥٠.٨
٥٣.١
٣٠.٠
٥٥.٤
٥٠.٨
٥٢.٣

٦.٢
١٩.٢
٣١.٥
٣٩.٢
١٣.٨
٣٣.١
٤٦.٩
٣٢.٣
٢٠.٨
٣٠.٨

٩٠.٨
٨٠.٠
٥٦.٢
٤٣.١
٦٠.٨
٥٣.١
٤٨.٥
٥٩.٢
٦٨.٥
٤٧.٧

٨.٥
١٩.٢
٤٣.١
٤٩.٢
٣٦.٩
٣٧.٧
٤٢.٣
٣٦.٩
٢٣.٨
٤٣.٨

٠.٨
٠.٨
٠.٨
٧.٧
٢.٣
٩.٢
٩.٢
٣.٩
٧.٧
٨.٨

األھمية النسبية األھمية النسبية
لألھمية
للتوفر
الوزن
الوزن
الترتيب
الترتيب
النسبى
النسبى
١ ٩٥.٠ ١
٧٠.٤
٢ ٨٩.٨ ٣
٥٨.٩
٥ ٧٧.٧ ٥
٤٨.١
١٠ ٦٧.٧ ٩
٣٨.٥
٤ ٧٩.٣ ٢
٦٠.٨
٨ ٧١.٩ ٧
٤٠.٤
٧ ٦٩.٦ ١٠ ٣٨.١
٥ ٧٧.٧ ٨
٤٠.٠
٣ ٨٠.٤ ٤
٥٣.٩
٩ ٦٩.٦ ٦
٤٣.١

ج دول رق م ) :(٣توزي ع ط الب الس نة الثاني ة لكلي ة الزراع ة – جامع ة المنص ورة وفق ا ً لم دى ت وفر وأھمي ة
مفاھيم ومعارفالمھارات الشخصية لديھم
المھارات الشخصية
-١مفھوم االتصال ومعارف العملية االتصالية.
-٢القواعد الشھبية لالستمــاع والحديــث.
 -٣أھداف ومعوقات ومؤثرات العملية االتصالية
-٤إدارة الوقــت ومھــاراتھا الرئيسيـة.
-٥الوقــت وأھميتــه من منظور دينـى.
-٦أھمية الوقت ومضيعاته والحفاظ عليــه.
-٧مفھوم اتخاذ القرار وأنواعه وأھم األخطاء.
-٨دليل اتخاذ القرار المبدع ونموذج اتخاذ القرار
-٩أنماط المشكـالت وخطــوات حلــھا.
-١٠نموذج تطبيقى لشجرتى المشكالت واألھداف

األھمية
األھمية النسبية
النسبية
مستوى األھمية
مدى التوفر
للتوفر
لألھمية
الوزن
الوزن
الترتيب
الترتيب
عالية متوسطة ضعيفة عالية متوسطة ضعيفة
النسبى
النسبى
٥ ٨١.٥ ٣ ٥٤.٦ ٠.٨ ٣٥.٤ ٦٣.٨ ١٧.٧ ٥٥.٤ ٢٦.٩
١ ٨٤.٢ ٥ ٤٨.١ ٠.٨ ٣٠.٠ ٦٩.٢ ٢٥.٤ ٥٣.١ ٢١.٥
٧ ٧٥.٤ ٧ ٤٦.٢ ٢.٣ ٤٤.٦ ٥٣.١ ٣٠.٨ ٤٦.٢ ٢٣.١
٢ ٨٣.٥ ٦ ٤٧.٧ ٤.٦ ٢٣.٨ ٧١.٥ ٢٣.١ ٥٥.٤ ٢٠.٠
٣ ٨٣.١ ١ ٧٢.٧ ١٢.٣ ٩.٢ ٧٨.٥ ١٢.٣ ٣٠.٠ ٥٧.٧
٤ ٨٢.٧ ٢ ٦٤.٢ ٩.٢ ١٦.٠ ٧٤.٦ ١٣.٨ ٤٣.٨ ٤٢.٤
٦ ٧٨.١ ٨ ٤٢.٣ ٩.٢ ٢٥.٤ ٦٥.٤ ٣٤.٦ ٤٦.٢ ١٩.٢
٨ ٦٥.٣ ٩ ٣١.٢ ١٢.٣ ٤٤.٦ ٤٣.١ ٥٠.٠ ٣٧.٧ ١٢.٣
٢ ٨٣.٥ ٤ ٤٩.٦ ٤.٦ ٣٢.٨ ٧١.٥ ١٧.٧ ٦٥.٤ ١٦.٩
٩ ٦٣.٧ ١٠ ٢٦.٥ ١٦.٢ ٤١.٥ ٤٢.٣ ٥٣.٨ ٣٩.٢ ٦.٦

جدول رقم ):(٤توزيع طالب السنة الثانية لكلية الزراعة – جامعة المنصورة وفقا ً لمدى توفر وأھمية مفاھيم
ومعارف مھارات العمل الحر لديھم
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األھمية النسبية األھمية النسبية
مستوى األھمية
مدى التوفر
لألھمية
للتوفر
مھارات العمل الحر
الوزن
الوزن
عالية متوسطة ضعيفة عالية متوسطة ضعيفة النسبى الترتيب النسبى الترتيب
٤
٧٤.٢
٥
-١مفھوم الريادى والعم ل الح ر ٤٤.٦ ٤.٦ ٣١.٥ ٥٨.٥ ٩.٢ ٥٢.٣ ١٨.٥
والمشروع الصغير
١
٧٥.٧
٢
-٢خص ائص م دير األعم ال ٥٤.٦ ٣.١ ٣٠.٠ ٦٠.٨ ١٧.٧ ٥٥.٤ ٢٦.٩
الناجح
٣
٧٥.٣
١
-٣الف رق ب ين العم ل الحك ومى ٦١.٩ ٤.٦ ٢٩.٢ ٦٠.٨ ٢٠.٠ ٣٦.٢ ٤٣.٨
والعمـل الحر
٦
٦٩.٢
٣
-٤معارف العم ل الح ر واھمي ة ٤٩.٦ ٩.٢ ٣٠.٨ ٥٣.٨ ٢٧.٧ ٤٥.٤ ٦.٩
المشروعات الصغيرة
٥
٧١.٩
٤
-٥معوقـ ـات المشروعـ ـات ٤٥.٤ ٤.٦ ٣٦.٢ ٥٣.٨ ٢٦.٢ ٥٦.٩ ١٦.٩
الصغيرة
٢
٧٥.٤
٦
-٦مھ ارات التخطي ـط وجم ع ٤٠.٤ ٣.١ ٣٢.٣ ٥٩.٢ ٣٣.١ ٥٣.١ ١٣.٨
المعلومــات
٨
٦٧.٣
٨
-٧أن واع المعلوم ات الت ى ٣٧.٧ ٦.٩ ٤٠.٨ ٤٦.٩ ٣٩.٢ ٤٦.٢ ١٤.٦
يحتاجھا المشروع الصغير
٩
-٨مفھ ـوم وأھـ ـداف التقييــ ـم ٦٦.٢ ١١ ٣٥.٠ ١٠.٠ ٣٥.٤ ٤٨.٥ ٤٠.٧ ٤٨.٥ ١٠.٨
والمتابعـة
٦
٦٩.٢
٩
-٩كي ف تق يم اث ـر المش ـروع ٣٧.٣ ٣.٨ ٤٣.١ ٤٧.٧ ٤٢.٣ ٤٠.٨ ١٦.٩
الصغير
١٠ ٦٣.٨
٧
-١٠العملي ات الرئيس ية إلدارة ٤٣.٨ ١٣.٨ ٣٢.٣ ٤٧.٧ ٣٥.٤ ٤١.٥ ٢٣.١
المشروع الصغير
-١١دلي ل اإلدارة الفعال ة ١٢ ٦٢.٧ ١٢ ٣٥.٤ ١١.٥ ٣٧.٧ ٤٣.٨ ٤٠.٨ ٤٧.٧ ١١.٥
للمشروع الصغيـــر
-١٢تطبيقـ ـات عل ى مھـ ـارات ١١ ٦٣.٥ ١٠ ٣٦.٩ ١٠.٠ ٣٩.٢ ٤٣.٨ ٤١.٥ ٤٣.١ ١٥.٤
العمل الحر

جدول رقم ):(٥توزيع طالب السنة الثانية لكلية الزراعة – جامعة المنصورة وفقا ً لمدى توفر وأھمية مفاھيم
ومعارف المھارات االجتماعية لديھم
األھمية النسبية
مستوى األھمية
مدى التوفر
للتوفر
المھارات االجتماعية
الوزن
الترتيب
عالية متوسطة ضعيفة عالية متوسطة ضعيفة
النسبى
١
٥٠.٨ ١.٥
-١مفھ وم وخص ائص فري ق العم ل ٣٣.٨ ٦٠.٠ ٢٢.٤ ٥٣.٨ ٢٣.٨
الفعال.
٥
٤١.٩ ٣.١
-٢ممي زات وعي وب فري ق العم ال ٥٠.٨ ٤١.٥ ٣٠.٨ ٥٤.٦ ١٤.٦
الفعال.
١٠
٣١.٨ ١٦.٢ ٣٠.٨ ٤٨.٥ ٤٩.٢ ٣٣.١ ١٧.٧
-٣كيف تعد فريق فعــال وناجــح.
٦
٤١.٢ ٧.٧
-٤أھمي ة مفھ وم التن وع ومجاالت ه ٤٨.٥ ٣٧.٧ ٣٦.١ ٤٥.٤ ١٨.٥
وابعاده.
٨
٣٨.١ ٧.٧
٣٥.٤ ٥٠.٨ ٤٢.٣ ٣٩.٢ ١٨.٥
-٥سمــات الشخصيـة التوكيديـة.
٤
٤٢.٣ ٨.٥
-٦الف رق ب ين الشخص ية الس لبية ٣٦.٢ ٤٨.٥ ١١.٦ ٣٣.٨ ٥٤.٦
والتوكيدية.
٣
٤٣.٨ ٣.١
٣١.٥ ٥٩.٢ ٣٤.٦ ٤٣.١ ٢٢.٣
-٧السلـوك القيادى ومصادر القيــة.
٩
٣٦.٩ ٧.٧
٤٤.٦ ٤٢.٣ ٣٥.٤ ٥٥.٤ ٩.٢
-٨نظريـات القيادة المختلفـــــة.
٢
٤٣.٨ ٥.٤
٤٧.٧ ٤١.٥ ٣١.٦ ٤٩.٢ ١٩.٢
-٩مھـارات القيـادة الفعالـــــة.
٧
-١٠تطبيق ات عل ى المھ ارات ٣٩.٦ ٣١.٥ ٤٦.٩ ١٦.٢ ٣٦.٩ ٤٦.٩ ١٦.٢
االجتماعيـة.

األھمية النسبية
لألھمية
الوزن
الترتيب
النسبى
١
٧٦.٩
٦٦.٩

٤

٦٣.٨
٦١.٩

٩
١٠

٦٨.٥
٦٦.٥

٣
٥

٦٨.٨
٦٤.٦
٦٥.٤
٦٥.٤

٢
٨
٦
٧

ج دول رق م ) :(٦توزي ع ط الب الس نة الثاني ة لكلي ة الزراع ة – جامع ة المنص ورة وفق ا ً لم دى وأھمي ة ت وفر
مفاھيم ومعارف المھارات المجتمعية لديھم
األھمية النسبية األھمية النسبية
مستوى األھمية
مدى التوفر
لألھمية
للتوفر
المھارات المجتمعية
الوزن
الوزن
الترتيب
الترتيب
عالية متوسطة ضعيفة عالية متوسطة ضعيفة
النسبى
النسبى
١
٧٥.٨
١
-١مفاھيـم المواطنـة واالنتمـ ـاء ٥٠.٤ ٢.٣ ٢٢.٣ ٦٤.٦ ٢٨.٥ ٤٢.٣ ٢٩.٢
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ودورھا.
-٢أھمي ة مفھ وم المواطن ة ٢٣.١
وأثرھا على المجتمع.
-٣تع د دوائ ر االنتم اء وعـ ـدم ١٧.٧
تعارضھــا.
-٤الف ـرق ب ين التطــ ـرف ١٧.٧
والتعصـــب.
-٥معن ى االغت ـراب وأش كاله ٢٢.٣
وأبعــــاده.
-٦مفھ وم ومص ادر الق يم ١٩.٢
االجتماعية وأھم خصائصھا
-٧أنـ ـواع القيـ ـم وكيـ ـف ٢٤.٦
تحددھـــا.
-٨مفھ ـوم ال دور وخصائصـ ـه ١٨.٥
وأنماطــه.
-٩مفھ ـوم الثقاف ة والمف اھيم ١٥.٤
المرتبطــــة.
-١٠تطبيق ات عل ى المھ ارات ١٣.٨
المجتمعيــــة.

٤٣.١

٥٦.٢ ٣٣.٨

٢٨.٥

٣.٨

٤٤.٦

٦

٧٠.٤

٤

٤٦.٩

٥٠.٨ ٣٥.٤

٣١.٥

٦.٢

٤١.٢

٨

٦٦.٥

٩

٥٥.٤

٥١.٥ ٢٦.٩

٣٢.٣

٤.٦

٤٥.٤

٤

٦٧.٧

٨

٥٠.٠

٥٣.١ ٢٧.٧

٣٢.٣

٣.٨

٤٧.٣

٣

٦٩.٢

٥

٤٠.٨

٥٢.٣ ٢٠.٠

٣١.٥

٤.٦

٣٩.٦

٩

٦٨.١

٦

٤٦.٩

٦١.٥ ٢٨.٥

٢٣.١

٤.٦

٤٨.١

٢

٧٣.١

٢

٤٦.٩

٤٩.٢ ٣٤.٦

٣٦.٩

٢.٣

٤١.٩

٧

٦٧.٧

٧

٦٠.٠

٥٩.٢ ٢٤.٦

٢٦.٢

٣.١

٤٥.٤

٥

٧٢.٣

٣

٤٣.٨

٤٥.٤ ٤٢.٢

٣٨.٥

٤.٦

٣٥.٨

١٠

٦٤.٦

١٠
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العربى  ،ط ، ١ص ص٢٥.-٢٤
 -٢زھ ران  ،يحي ى عل ى ) ، (٢٠١٠دراس ة تحليلي ة لظ اھرة الت أخر الدراس ى لط الب كلي ة الزراع ة –
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 -٤على الديرى وآخرون ) ، (١٩٩٣مناھج التربية الرياضية بين النظرية والتطبي ق  ،دار الفرق ان أرب د  ،ص
ص.٢١-٢٠
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ABSTRACT
The study aimed mainly at identifying life skills needs of second grade
students of faculty of agriculture- Mansoura Universty to help them in
overcoming different life problems of the study was carry out in faculty of
agriculture-Mansoura University.Universe of (130) second grade students of
faculty of agriculture- Mansoura Universty were selected for collecting study
data during the period from February to May 2011.Frequences , Percentages,
Relative weight were used as statistical tools to extract the results.
The main results of the study were as follows :
1- The ranking of the availability of the studied elements and concepts
of life skills came as follows :
- Commitment and confidence.
- Importance and purpose of life skills.
- Concept of life skills and their sources of learning.
- Skill gap and role of the curriculum in covering it.
- Outcomes of skills learning in different contexts.
- Different gradeifications of life skills .
- The relationship between knowledge, attitudes and skills.
2- The ranking of the availability of the studied self development skills
came as follows :
- Self-Esteem concept.
- Traits of personality.
- Creativity concept.
-Concept and components of self learning.
- Concept , nature and importance of emotional intelligence.
- Creativity Skills types.
3- The ranking of the availability of the studied personal skills came as
follows :
- Importance of time from a religious perspective.
- Preservation of time from different time wasting.
- Concept and elements of communication.
- Listening and talking rules.
- Time management skills.
4- The ranking of the importance of the studied elements and concepts
of life skills came as follows :
-Commitment and confidence.
- Skill gap and role of the curriculum in covering it.
- Importance and purpose of life skills.
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-Concept of life skills and sources of learning.-"Zahran, 2011" gratification of life skills .
-The relationship between knowledge, attitudes and skills.
5- The ranking of the importance of the studied self development skills
came as follows :
- Self-Esteem concept.
-Concept and components of self learning.
- Traits of personality.
-Creativity concept.
- concept , nature and importance of emotional intelligence.
- Characteristics of high skilled persons
6- The ranking of the importance of the studied personal skills came as
follows :
- Listening and talking rules.
- Time management skills.
- Problems solving skills .
- Importance of time from a religious perspective.
- Preservation of time from different time wasters.
- Concept and elements of communication.
- Decision making concept , types and mistakes.

قام بتحكيم البحث
 ابراھيم ابو خليل سعفان/ د.أ
 فاروق احمد عبد العال/ د.أ

كلية الزراعة – جامعة المنصورة
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